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Infolist Místního sdružení Občanské demokratické strany Šlapanice   

Komise stavební a pro územní plánování     /text zkrácen, celý najdete na www.ods-slapanice.cz/

 Jako všechny komise i komise stavební a pro územní plánování je poradním orgánem rady města 
bez výkonných pravomocí. Komise se snaží poskytnout v dané oblasti radě názor, který bere ohled na 
odbornou část i „občanský“ pohled. Je vždy na rozhodnutí rady, zda si takové stanovisko vůbec od 
komise vyžádá a zda ho ve svém rozhodnutí vezme v úvahu. Některá stanoviska komise předkládaná 
radě vycházejí z podnětů občanů bez předešlého požadavku rady. Vydaná stanoviska komise jsou 
dostupná na webu Šlapanic. 
S jakými problémy se potýkáme?

Po dvou letech se začíná projevovat značná ztráta motivace. Někteří členové se práce v komisi již 
neúčastní a stačí málo a komise není usnášeníschopná. Některé požadavky diskutujeme elektronickou 
formou, abychom vydali stanovisko v požadovaných lhůtách ve správním řízení.

Město jako účastník stavebních řízení by mělo hájit zájmy obce jako celku. Bohužel se to v řadě 
případů nedaří a vzhled obce Šlapanice je toho důkazem. Tam, kde začne převažovat arogance, 
komerční a osobní zájmy bez ohledu na okolí, jsou veškeré regulativy obtížně vymahatelné. 

Rada města má na určité projekty svůj většinový názor, který chce stanoviskem komise podpořit. 
To je samozřejmě logické, RM není povinna se naším názorem řídit. Ale nejednou jsme se setkali s tím, 
že RM své rozhodnutí popisuje jako zdůvodněné stavební komisí i v případech, kdy komise vyjadřuje 
zcela opačný názor. 

Namísto strategického směřování města se zabýváme detaily konkrétních projektů, které jsou 
věcí stavebního úřadu a/nebo OISM. Příkladem může být projekt dálkového telekomunikačního kabelu 
vedeného přes území Šlapanic a Bedřichovic. OISM nás požádal o vyjádření k trase přes soukromé a 
městské pozemky. Bezpochyby je dostupnost telekomunikační sítě prospěšná a potřebná. Ale proč 
město neiniciovalo strategické záměry v zasíťování obce jako celku optickou kabeláží? Proč neprobíhá 
jednání s investorem o tom, co město získá v případě podpory této stavby ve svém katastru a na svých 
pozemcích? Pokud taková jednání probíhají, nejsme o nich informováni my ani OISM. Jaký by byl postoj 
města k jiným telekomunikačním společnostem? Bude mít město možnost sdílet trasy pro rozšíření 
kamerového systému? 

Možným problémem do budoucna jsou požadavky na parkovací místa u nově povolovaných 
staveb. Počet parkovacích stání narůstá, místo původního uličního průčelí v ulici objeví fasáda s řadou 
garážových vrat. Jak budou naše ulice vypadat za pár let po rekonstrukci více domů? 

Alena Řezníčková, Petr Růža, Komise stavební a územního plánování 

Občanská demokratická strana, 
místní sdružení Šlapanice, přeje  
občanům Šlapanic a Bedřichovic 
dobrý rok 2017, hodně zdraví, 
spokojenosti, štěstí, bezpečný 
domov a především svobodu 
rozhodování.   

Odchod z koalice, jak ho vidí ODS
 

 V polovině funkčního období ODS odchází z vládnoucí koalice a Z.Kadlc z pozice radního 

města. Proč a co tomuto kroku předcházelo? Nejedná se o osobní averze. Radní Kadlc byl 

aktivním a prospěšným členem rady, mnohdy možná až nemile aktivním. Radním, který si 

uvědomuje odpovědnost za hospodaření města a na zasedání rady se řádně připravuje. 

Zřejmě nejhlubší příčinou rozchodu je, že jsme za celé dva roky nenašli cestu komunikace 

postavené na faktech mezi ODS a občanskými sdruženími. Zpočátku se prezentovaly 

podrobné plány na základě volebních programů vítězných subjektů. Ty se do značné míry 

překrývaly ve shodě s požadavky občanů. Z těchto cílů byly sestaveny priority a oblasti osobní 

odpovědnosti radních. 
 Ale čas běžel, aktivita opadala, akčnost radních byla rozdílná. Od začátku se projevovalo 

nepochopení rolí: Rada města je rozhodovací orgán a starostka a místostarosta jsou placeni 

za realizaci těchto rozhodnutí. Deklarovaná snaha Čistých Šlapanic o zprůhlednění 

hospodaření se překlopila do pitvání se v minulosti, dlouhých diskusí na zasedání RM, řešení 

malicherností místo strategické práce. Bez manažerských schopností přenést řadu úkolů i se 

zodpovědností na úředníky ve státní správě, se nepodařilo propracovat k řešení závažných 

problémů města (dopravní přístupnost k Brnu, dopravní situace na páteřních komunikacích 

Nádražní a Švehlova a koncepce parkování, politika nakládání s odpady, kontaminace středu 

města). 
 ODS se díky kritice postupů stala vedení nepříjemná a začala se vyčleňovat. ODS 

dokonce nebyla o některých chystaných nebo probíhajících akcích řádně informována, neměla 

tedy možnost podílet se na společné přípravě. Naše představy koaliční spolupráce se výrazně 

liší od ostatních členů. Rada města má za úkol vytvářet vize, v případě rozdílných představ 

diskutovat a docházet ke konsensu. V druhé polovině roku 2016 se názory ODS na 

připravovaná rozhodnutí Rady města na základě nesprávných podkladů již natolik lišily, že již 

nebylo možné nadále pokračovat společně. ODS se tedy dohodla s ostatními členy koalice 
na ukončení spolupráce. Nakonec vedení dotáhlo do zdárného konce pouze dva specifické 

programové cíle ODS, a to internet zdarma pro občany v obou budovách Městského úřadu, v 

parku na Riegrově a na zdravotním středisku K. Čapka, a dále zahájení rekonstrukce 

sokolovny na kulturní stánek pro šlapaňáky a nejen pro ně! 
Zdeněk Kadlc, předseda Místního sdružení ODS Šlapanice

Čím se zabývá komise pro informace a média?                     Lenka Rabušicová, členka KIM

 

Zásadním úkolem hned po ustanovení komise bylo zrušení cenzury - zákazu publikovat ve Zpravodaji 
články s politickým obsahem. Všechny volební subjekty mají možnost publikovat otevřeně své názory a 
komentáře k dění ve městě, omezeni jsou pouze rozsahem. 
Dále bylo nutné vytvořit seznam informací, které by měly být každému jednoduše a otevřeně dostupné, 
a zároveň zkvalitnit jednotlivá média, kterými se tyto informace k občanům dostanou. Kromě již 
zmíněného Zpravodaje jsou to výlepové plochy, infokanál, rozhlas a nově i facebookový profil Šlapanic. 
Bohužel stále vázne spuštění nových webových stránek města a není v silách komise tento proces 
urychlit.
Prioritou pro rok 2017 je prosazení změny statutu komise na výbor. Domníváme se totiž, že komise 
pro informace a média by měla být do budoucna zcela nezávislá na momentálním obsazení křesel na 
radnici, schvalování pravidel pro vydávání Zpravodaje a řízení ostatních médií by mělo být v pravomoci 
zastupitelstva. Uvidíme, jak tento návrh uspěje.
Komise pro informace a média je pilná komise. Pokud se chcete seznámit podrobněji s její činností, stačí 
nahlédnout do zápisů z jednání – viz http://www.slapanice.cz/komise-pro-informace-a-media/

Doporučení pro občany: Chtějte výhodnější energie

Stále existují domácností, které platí za elektřinu a plyn více, než je nutné. Proto spotřebitelská 
organizace dTest, o.p.s. zorganizovala hromadné změny dodavatelů energií. V první vlně ušetřilo téměř 
20 000 domácností dohromady 140 milionů korun. I v roce 2017 se bude snažit získat lepší podmínky 
pro všechny, kdo se připojí. Registrace je zcela nezávazná.

https://www.chcivyhodnejsienergie.cz/
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*  Podařilo se nám prosadit alespoň částečné snížení daně z nemovitostí. Další snížení bylo 

zablokováno ostatními členy koalice.

* Jedním z cílů našeho programu bylo zřízení WiFi připojení pro veřejnost zdarma v 

prostorách města. To se nyní konečně podařilo alespoň v budovách městského úřadu.

Co se nám podařilo: 

A co se nám nezdařilo? 

*   PARKOVACÍ MÍSTA    *    TŘÍDĚNÉ ODPADY    *    WEB MĚSTA    *

*  PASIVITA PŘI HLEDÁNÍ, ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ   *

*   STÁLE ROSTOUCÍ POČET PRACOVNÍKŮ MĚÚ   *

 Po vyhodnocení činnosti koalice, komunikace mezi koaličními subjekty a zejména schopnosti či 

neschopnosti vedení města a Městského úřadu (starostka Michaela Trněná, místostarosta Michal 

Klaška, tajemník Milan Vdoleček) sněm našeho místního sdružení ODS ve Šlapanicích téměř všemi 

hlasy odhlasoval (1 se zdržel), že ODS nemůže být nadále členem této koalice nezávislých subjektů. 

Jednalo se o druhé hlasování k této otázce, neboť první hlasování proběhlo již na jaře 2016, a tehdy 

ještě těsně sněm schválil setrvání. Proto náš zástupce v Radě města, ing. Zdeněk Kadlc, rezignoval k 

31.12.2016 na členství v RM a zůstává jen členem Městského zastupitelstva. 
 Je nám jasné, že rezignace Zdeňka Kadlce nezmění poměry v Zastupitelstvu města, neboť 

koalice nezávislých subjektů bude mít stále většinu 11 mandátů v 21-členném ZM. Nicméně 

považujeme za natolik důležité distancovat se od činnosti resp. nečinnosti stávajícího vedení, že 

nemůžeme s tímto vedením města a úřadu pokračovat. 
 Naše dvouletá zkušenost v koalici potvrzuje známou pravdu, že hlasitá kritika v předvolebním 

období ještě zdaleka neznamená schopnost konstruktivních kroků při vedení Města. Je snazší bořit než 

tvořit. 

 Jednou z hlavních příčin našeho odchodu z koalice je politická přetvářka vedení Města, které 

kritizovalo netransparentní chování předchozí radnice, slibovalo transparentnost hospodaření, hovoří o 

zveřejňování smluv, ale ve skutečnosti provádí kroky právě opačné. Zdá se, že proklamace paní 

starostky jsou jiné než její činy. Nejsou výjimečné případy, že rozhodování neprobíhá v RM, přičemž 

zápis z jednání RM by měl reflektovat skutečnost, nýbrž skutečné rozhodování se provádí v zákulisí, 

členům RM je nějaká, i zkreslená, informace předložena, RM něco schválí a zápis z jednání RM se 

vhodně dotvoří. Náš zástupce v RM se o některých rozhodnutích dozvěděl až ex post. 
 Zásadně nesouhlasíme s personální politikou vedení města a Městského úřadu. Chápali jsme, že 

nové vedení města chtělo provést po vyhraných volbách personální změny. Proto jsme víceméně ani 

neovlivňovali personální otázky, abychom uvnitř koalice nebyli obviněni z protěžování. Tento náš 

přístup se ukázal být velmi vážnou chybou. V několikrát opakovaném výběrovém řízení na tajemníka, 

tj. de facto ředitele Městského úřadu s cca 150 podřízenými, byl vybrán Milan Vdoleček, podle našich 

informací doporučený A. Karáskem. Myslíme si, že toto personální rozhodnutí vedení města byl závažný 

omyl, a je naší chybou, že jsme se proti tomuto rozhodnutí nepostavili. Na rozdíl od ostatních 

koaličních partnerů jsme přesvědčeni, že servilita vůči nadřízeným a arogance vůči podřízeným nemá s 

dobrým manažerem nic společného, stejně jako účelové ohýbání informací.
 Pomineme-li předchozí působení Michala Klašky ve funkci ředitele Základní školy ve Šlapanicích, 

z níž byl odvolán na návrh předchozího vedení Města, není v RM včetně starostky a místostarosty 

nikdo, kdo by měl nějakou zkušenost s řízením podřízených, ani jinou manažerskou praxi. Výjimkou byl 

náš zástupce v RM, ing. Zdenek Kadlc, který dlouhé roky působil jako stavbyvedoucí. Dopady 

manažerské nezkušenosti jsou viditelné nejen v personální politice, kdy se upřednostňují spíše 

ideologická kritéria před schopnostmi, ale také při praktickém řízení města. Každý soudný člověk, který 

nastoupí do nové pozice, k níž nemá ani znalosti, ani zkušenosti, si zpravidla uvědomí tyto svoje 

nedostatky a snaží se je překlenout využíváním rad od znalejších a zkušenějších i od profesionálů. 

Takovou sebereflexi jsme však ve vedení města ani Městského úřadu nezaznamenali.  
 Z volebních programů, z iniciativy komisí i z našich návrhů předložených na koaličních jednáních 

nebo na RM vznikla celá řada námětů na budoucí projekty. O těchto projektech vedení města hovoří, 

ale konkrétních kroků podniklo velmi málo, takže mnohé projekty zřejmě vyšumí do ztracena. Naše 

nabídka, abychom dostali na starost některé z projektů, byla odmítnuta s tím, že na projektech se již 

pracuje. Bude-li se na projektech skutečně pracovat, jistě se do konce volebního období dočkáme 

výsledků i bez naší účasti v koalici.   

ANKETA pro vás: 

1. Využijete WiFi připojení na Městském úřadě? ANO / NE

2. Ocenili byste WiFi připojení v dalších budovách města?  ANO / NE

3. Jak často navštěvujete  ? nikdy / max 1x měsíčně / asi 1 x týdně / denněwww.slapanice.cz

4. Sledujete záznamy ze zasedání Zastupitelstva města?  zřídka / občas / pokaždé

5. Do jakých projektů by podle vás mělo město přednostně investovat: 
 A) řešení prioritních problémů bez ohledu na dotační možnosti
 B) rozhodně využít všech dotačních titulů, i když projekt není potřebný a zatíží rozpočet díky       
 spolufinancování 

 Odpovědi pošlete na alena@reznickova.eu
 

V komunálních volbách 2014 získalo Místní sdružení ODS ve Šlapanicích pouhý jeden mandát, což byl 
historicky nejslabší výsledek, na kterém se zřejmě podepsala celostátní situace. Pro připomenutí, 
komunální volby ve Šlapanicích v roce 2014 vyhrálo SNK Čisté Šlapanice (ČŠ) ziskem 8 mandátů v 21 
členném Městském zastupitelstvu. Úspěch ČŠ jako nového volebního subjektu ve volbách 2014 byl 
podle našeho názoru důsledkem, kromě jiného, mnohaleté protestní osvětové činnosti proti 
vládnoucím koalicím politických stran. K ČŠ se připojily další dva volební subjekty, složené z politicky 
nezávislých kandidátů Nezávislí 2014 (2 mandáty M. Klaška a P. Hermann) a Změna pro Šlapanice (1 
mandát A. Karásek). Tyto tři volební subjekty složené z tzv. nezávislých kandidátů vytvořily 
většinovou povolební koalici (11 mandátů v 21 členném MZ). K této koalici byla přizvána ODS.

Vedení MS ODS ve Šlapanicích poněkud váhalo, zda se jako jediná politická strana, navíc s jediným 
mandátem, má zúčastnit této koalice nezávislých subjektů. Nakonec jsme si řekli, že můžeme 
vyzkoušet i tuto spolupráci a prosadit co možná nejvíce z našeho volebního programu ve prospěch 
města a jeho občanů. Výsledkem bylo jedno místo v Radě města, přičemž ČŠ mají v sedmičlenné RM 
většinu čtyř míst (včetně starostky). Zbývající místa v RM a post místostarosty obsadili zástupci 
Nezávislých 2014 a Změny pro Šlapanice.                                      

Hodnocení v polovině volebního období

Za text odpovídá rada místního sdružení ODS Šlapanice, www.ods-slapanice.cz
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